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Ko danes, ob 60-letnici ustanovitve Geografskega društva Slovenije,
odkrivamo spominsko ploščo Franju Bašu v njegovem rojstnem kraju, izredno plodnemu znanstveniku, raziskovalcu in kulturnemu delavcu, je
prav, da se vsaj bežno ozremo v njegovo obsežno delovno zakladnico in
vsestransko bogato kulturno znanstveno zapuščino. Prof. Franjo Baš ni
bil le ploden znanstvenik, raziskovalec, organizator in mentor, samonikel,
izredno marljiv, ponosen in vsestransko izobražen mož, temveč tudi borec
za resnico in pravice slovenskega človeka, zvest slovenski biti in njeni izvirnosti, njeni zemlji v preteklosti in sedanjosti. Takšen je bil že v ranih študentovskih letih, takšen je ostal do poznih let življenja in delovanja.
Rodil se je 1. 1899 tu v Kamenčah kot sin srednje velikega kmeta. Zavedni oče ga je dal v slovensko šolo, čeprav je bila vabljivejša bogatejša in urejenejša nemška šulferajnska šola na Polzeli. Pozneje ga je oče
poslal v gimnazijo v Celje. Že tu je mladi Franjo pokazal svojo borbeno
naravo in predanost materinskemu jeziku. Ker se je aktivno udeležil pretepa med slovenskimi in nemškimi dijaki ob priliki športnega nastopa, so
ga izključili. Srednjo šolo je nadaljeval na gimnaziji v Kranju, toda že kot
šestošolca so ga med prvo svetovno vojno mobilizirali. Bil je na italijanski
fronti, kjer je tudi padel v ujetništvo. Tako je šele po vojni mogel nadaljevati in dokončati gimnazijo v Kranju. Po maturi ga najprej vidimo na
Dunaju, kjer ga je v začetku zanimal ekonomski študij, kmalu pa se usidra
v študiju geografije in zgodovine. Diplomiral je na mladi ljubljanski univerzi. Že tu ga vidimo kot marljivega znanstveno raziskovalnega delavca
in uspešnega organizatorja.
Njegova obsežna delovna vnema pa se maksimalno razvija v Mariboru,
najprej kot srednješolski profesor na klasični gimnaziji in učiteljišču, nato
pa kot banovinski arhivar in ravnatelj pokrajinskega muzeja. Tu je kmalu
postal ena od osrednjih osebnosti na znanstvenoraziskovalnem in publicističnem področju. Tu se je izoblikoval njegov lik kot geograf in zgodovi-
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nar, kot arhivist in muzealec, kot kartograf, etnograf in arheolog. Vse do
1. 1950 kot ploden znanstveni in knjižni delavec, kot mentor in terenski
raziskovalec bistveno prispeva k utrditvi slovenske kulturne in znanstvene
klime ne le v Mariboru, temveč tudi v vsej Severovzhodni Sloveniji. Zadnje obdobje svojega plodovitega dela doživlja v Ljubljani, najprej kot šef
odseka za muzeje in spomeniško varstvo na ministrstvu za znanost in kulturo, nato kot ravnatelj osrednjega tehniškega muzeja Slovenije. V njegovih zadnjih letih ga je težka bolezen odvrnila od običajnega plodnega delovnega ritma. Tragika njegovega življenjskega večera ga je 1. 1967 odtrgala od kupa še neuresničenih načrtov.
O Baševem znanstvenem, raziskovalnem, kulturnem in organizacijskem delu je že mnogo napisanega in tega tu ne bi ponavljali. Podroben
prikaz njegovega življenjskega lika in njegovega znanstvenoraziskovalnega
dela je v 11 prispevkih v Baševem zborniku.' Izpod njegovega peresa je
izšlo nič manj kot 768 različnih znanstvenih in publicističnih prispevkov,
v nekaterih letih tudi 40 do 50 bibliografskih enot.2 Mnoge med njimi je
pripravil brez koncepta. Od tega je izšlo npr. v ČZN 185, Zgodovinskem
časopisu 18, Geografskem in Turističnem vestniku 57, Slovenskem etnografu 34, v Kroniki slovenskih mest 32 prispevkov itd. Najplodnejši je bil
v času bivanja v Mariboru kot banovinski arhivar in pozneje kot ravnatelj
mariborskega pokrajniskega muzeja. Takrat je izšlo tudi nekaj njegovih
kartografskih del. Vzgojil je mariborskega kartografa Milana Verka. Franjo
Baš ni bil kabinetski učenjak, temveč širok, življenjski in mnogostranski
proučevalec, terenski opazovalec in popotnik. Opus njegovega več kot 40
letnega neprestanega ustvariteljskega znanstvenega kulturnega dela, ki je
bogat in vsestranski, pa je tisto, kar ostaja in oplaja.
Prof. Franjo Baš se je najprej razdajal kot pedagog. Bil je nemiren,
iščoč človek že v razredu. Svoje učence je znal hitro prikleniti nase. Razred je pridobival za bogatejšo osvetlitev preteklosti in za odkrivanje osnovnih, kompleksnih značilnosti zgodovinskih pojavov in pokrajine. Njegove ure
zgodovine in zemljepisa so bile takrat pravo, novo doživetje. Spomini njegovih takratnih učencev prikazujejo, kako smo šele v njegovih urah začutili pravo preteklost. Pokrajino nam je znal približati sočno in kompleksno. V razred je prinesel široko obzorje, vedrino, dialektično
analitično metodo in celostno razumevanje. Pouk zgodovine
in
geografije je visoko dvignil nad takratno šolsko prakso. To ni bila zgodovina posameznih, ločenih dogajanj, političnih borb, spopadov in vojn, vladarjev in strank, zakulisnih in osebnih ambicij voditeljev, temveč zgodovina dogajanj v celostnem razvoju, v sklopu vzrokov in notranjih nagibov,
medsebojne povezanosti pojavov v družbi in gospodarstvu, v kulturi in
prirodi. Pokrajina ni bila le sklop posameznih in ločenih prirodnih, gospodarskih in kulturnih značilnosti, temveč v njihovi funkciji in sintezi med-
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sebojnega učinkovanja. Vodil nas je v razumevanje geografskega
okolja. Prof. Baš nam je razvijal celostno, kompleksno mišljenje, pogosto drzno in svobodno tudi mimo učbenikov in učnih načrtov. Njegovo, sicer kratko učiteljevanje nam je bilo pravo revolucionarno in nepozabno doživetje.
Svoje raziskovalno delovanje je vodil najprej na geografskem področju.
Bil je med ustanovitelji Geografskega društva Slovenije in Geografskega vestnika; v obeh je aktivno sodeloval organizacijsko in vsebinsko. Svoj prvenec
je posvetil ožji domovini. Njegov Hmeljarstvo v Savinjski dolini obravnava
probleme v domači pokrajini. Ko se je ustalil v Mariboru, pa se je posvetil
študiju Podravja, Maribora, Pohorja, Kozjaka, Slovenskih goric, Dravskega polja, Pomurja, Savinjske doline. V svoji delovni vnemi prehaja še
na druga znanstvena področja, poleg zgodovinskega še na kartografsko,
etnografsko, arheološko, arhivistično področje, vendar je bil v geografiji
tako globoko zasidran, da tudi pri proučevanju drugih problemov ni nikdar
zanemarjal realnega geografskega prostora. Samonikel v proučevanju geografskih značilnosti na slovenskem Štajerskem in Prekmurju je Baš eden
prvih, ki je utrl pot sistematičnemu proučevanju geografskih problemov
(Roman S a v n i k ). Čeprav je pred vojno prevladoval v geografskem
raziskovanju genetični princip, opažamo pri prof. Bašu zanimanje tudi za
sozavisnost in funkcijo geografskih fenomenov. V raziskovanju pokrajine
zaslutimo njegovo zanimanje tudi za kompleksnost. To njegovo žilico opažamo, da ostaja prisotna tudi pri raziskovanju zgodovinskih, etnografskih,
arheoloških in drugih elementov. Ker je bil človek širokih koncepcij, mu
je takšno delo šlo še posebej od rok.
Znanstvenoraziskovalno, organizacijsko in mentorsko vnemo stopnjuje Franjo Baš zlasti po odhodu iz prosvetne službe (1. 1932), ko postane
banovinski arhivar in pozneje ravnatelj mariborskega muzeja. Od tedaj
dalje je eden najplodnejših sodelavcev pri Muzejskem in Zgodovinskem
društvu v Mariboru. Njegovi številni znanstveni prispevki bogatijo slovensko znanost in kulturo v takratnih zgodovinskih, geografskih in drugih
bližnjih časopisih in listih, tako zlasti v Časopisu za zgodovino in narodopisje (ČZN), Izvestju muzejskega društva Slovenije, etnografskega društva,
v Zgodovinskem časopisu, v Kroniki slovenskih mest, Geografskem vestniku, enciklopedijah, v javnih in drugih glasilih.
Vse to je bilo povezano z bogatim organizacijskim in mentorskim delom.
Njegovi prostori v mariborskem muzeju in arhivu ter Študijska knjižnica
so bili zbirališče »operasorum«, mnogih mlajših in starejših sodelavcev.
»Mariborski grad« je takrat eno od zelo plodnih središč raziskovalne vneme ne samo na ožjem zgodovinskem področju, temveč tudi bližnjih družbenih ved. V kolikor ni bil na terenu, je tu prebil največji del svojega bogatega delovnega dne, tako da je v šali pravil, da je on poleg »kaštelana«,
hišnika, edini »graščak« v Mariboru.
Arhiv in muzealne zbirke je tako skrbno in spretno uredil, da so se
pomembne listine in drugi za zgodovino slovenske Štajerske važni dokumenti ohranili v težkem času nemške okupacije nedotaknjeni, in to s skrivno zazidavo in spretno preureditvijo. Da smo kmalu po osvoboditvi dobili
nazaj največji del študijske knjižnice, ki jo je 1. 1941 okupator odpeljal v
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Gradec, je zasluga Franja Baša, ki je udarniško organiziral repatriacijo in
prevoz 17 kamionov knjig. Strokovno in znanstveno je utemeljil naše zahteve po popravkih državne meje proti Avstriji ob gornji Pesnici, zbiral gradivo proti nemškim vojnim zločincem v Mariboru itd.
Baševa široka razgledanost, njegova strokovno znanstvena vnema, organizacijska sposobnost in njegova vedrost so se vidno odražale tudi na zborovanjih slovenskih in jugoslovanskih zgodovinarjev, geografov, narodopiscev, muzealcev. S svojo praktičnostjo in iniciativnostjo je mnogokrat
bistveno prispeval k pravilnim rešitvam in sklepom ali k pravi oceni zgodovinskih in drugih problemov. Zgodovinsko, muzealno ali arhivsko tematiko je znal prilagoditi odgovarjajoči regiji ali pokrajini tudi v solidni zgodovinsko-geografski razsežnosti.
Prof Franjo Baš ni bil kabinetni učenjak, temveč širok, življenjski in
mnogostranski proučevalec. Njegova geografska nagnjenost ga je tesno povezala z naravo in pokrajino. Velik del raziskovalnega dela spremlja zato
terensko delo. Nagnjenost k solidnemu poznavanju pokrajine in vseh njenih
prirodnih in kulturnogeografskih značilnosti ga je vodila tudi k odkrivanju
pristne agrarne pokrajine, ljudske tehnike, kulturnih in etnografskih značilnosti. Obhodil je velik del Severovzhodne Slovenije, največ peš. Tako
se je razvil tudi v narodopisca in arheologa. Na Kozjaku je odkril Kobanski
hram, na Pohorju dimnično hišo, v Slovenskih goricah pristne kmečke domačije, vzhodno slovensko hišo v Prekmurju ter druge spomenike ljudske
ustvarjalne fantazije, od preprostih oglarskih kolib, pastirskih stanov, kašč,
do potočnih žag in mlinov na vodi ali na veter. Tu se njegova kmečka intuitivnost in predanost slovenski zemlji še posebej izkaže.
S terenskim delom je povezan tudi Bašev arheološko raziskovalni značaj, odkrivanje starin, izkopavanja prazgodovinskih najdišč, npr. pod Kalvarijo, na Hočkem Pohorju, na Kozjaku, odkrivanje številnih gradišč in
gomil v Slovenskih goricah in Prekmurju, rimskih ostankov na Ptuju in
Dravskem polju. Tudi v arheoloških raziskavah in prispevkih sledimo njegovi resni zavzetosti in odkrivanju zgodovinske resnice.
S terenskim delom je povezano tudi njegovo uspešno mentorsko delo.
Na terenskih ogledih in ekskurzijah so ga spremljali gimnazijci, učiteljiščniki in drugi mladi ljubitelji narave, njene preteklosti in sedanjosti. Znal
jih je pritegniti k opazovanju in analizi. Bašev širok pristop in njegova opazovalna analitična sposobnost je mnoge razvila ne samo v ljubitelje in zbiratelje ljudskega izročila, temveč tudi v uspešne krajevne zgodovinarje in
geografe.
Prof. Franjo Baš je bil tudi spreten organizator dijaških potovanj in
ekskurzij. Naj omenim le ekskurzijo v Postojnsko jamo, ki se je je udeležilo nekaj sto dijakov iz Maribora, Celja, Ptuja, Murske Sobote. Tako organizacijsko kot strokovno, še bolj pa moralno je povsem uspela, čeprav je
bil ogled jame takrat zelo otežkočen in razmeroma kratek, čeprav je
bila ob tej priliki vsa takratna italijanska oblast na nogah. Baševo skupino
je spremljal od kolodvora do jame in nazaj bataljon črnosrajčnikov, ki so
se bili za to nalašč pripeljali iz Trsta. Baševa pripomba ob povratku na
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vlaku, »pa smo vendar nagnali fašistom nekaj strahu«, je še dolgo odmevala
v Mariboru. Bila je to prava manifestacija zavedne slovenske mladine.
Baševa terenska, raziskovalna zagnanost se je nadaljevala tudi po
osvoboditvi. Bil je pobudnik in organizator, mnogokrat sam tudi udeleženec zbiranja gradiva za krajevno zgodovino NOB v Severovzhodni Sloveniji. V ekipah smo odhajali na teren v Ruše, Fram, Slovensko Bistrico,
na Tinje, v Vuzenico, Slovenjgradec, na Pohorje, Kozjak ter tam zbirali poročila zgodovinskih prič in spomenikov NOB, osebna pričevanja naprednih
predvojnih domačinov in revolucionarjev, aktivistov in udeležencev NOV.
Ekipe so ugotavljale lokacijo in kartografsko, grafično ohranjale partizanske domačije, javke, tehnike, TV postaje, mesta spopadov, še zlasti partizanske bolnice ter z vsem tem bogato prispevale k pisanju krajevnih zgodovin, zlasti obdobje NOB.
Podobno organizirani smo na pobudo Franja Baša odhajali na teren tudi po njegovem odhodu iz Maribora, v ekipah in interdisciplinarno evidentirali v Dravski dolini geografske, gospodarske, kulturno-zgodovinske in druge
spomenike oz. objekte ljudske tehnike pred izgradnjo dravskih hidrocentral ter jih tako rešili pred uničenjem.
Po odhodu iz Maribora na novo delovno mesto v Ljubljani 1. 1950 je
tam večji del svoje bogate delovne vneme posvetil med drugim organiziranju tehniških muzejev. Tako je bil pobudnik zbiranja gradiva in ustanavljanja tehniških zbirk in muzejev v Kropi, Železnikih, Idriji, na Savi,
v Tržiču, na Ravnah na Koroškem, še zlasti pa osrednjega tehniškega muzeja v Bistri pri Vrhniki. Njegovo raziskovalno polje se je tako premaknilo
iz slovenske Štajerske v osrednjo Slovenijo, na področje železarstva, rudarstva, obrtno-industrijske dejavnosti in gozdarstva. Tako je Franjo Baš pokazal, da je raziskovalec velikega formata in širokih koncepcij (Albert
S t r u n a ).
V tej zadnji delovni vnemi je težka bolezen 1. 1967 prekinila njegovo
življenjsko energijo in plodovitost. Njegovo zadnje znanstveno delo,
Braslovče v preteklosti, je izšlo šele po njegovi smrti leta 1969. Svojo prvo
in zadnje delo je posvetil ožji domovini. Tako nam šele zadnje obdobje in
povezave njegovega bogatega znanstvenega, raziskovalnega, organizacijskega, pedagoškega in mentorskega dela nudita pravo in popolno sliko Baševe
velike osebnosti.
Če razumemo sodobno geografijo kot kompleksno znanost, če vemo,
da je bil Franjo Baš močno predan slovenski zemlji, njen zaslužni raziskovalec in znal prisluhniti njenemu utripu, je prav, da stoji 3. spominska
plošča na njegovi rojstni hiši. čeprav ni na njej vklesana beseda »geografu«, temveč le Geografsko društvo Slovenije, moremo že iz tega sklepati, da je bil prof. Franjo Baš ploden raziskovalec tudi na geografskem
področju.
Ob odkriti spominski plošči zaslužnemu braslovškemu rojaku Franju
Bašu se ne klanjamo samo njegovemu spominu, temveč hvaležno in vzhičeno strmimo pred njegovim izredno plodnim življenjskim opusom. Ko smo
poskušali razgrniti njegovo podobo, smo se ga tu dotaknili le bežno in v
glavnih potezah.
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Naj zaključim z znanim, starodavnim stavkom: Popotnik, ki tod mimo
greš, postoj malo in se spomni požrtvovalnega in bogatega dela rojaka in
velikega moža. Fuit homo — bil je velika osebnost!
Kamenče, 14. nov. 1982

A L'OCCASION DE L'INAUGURATION DE LA PLAQUE
COMMÉMORATIVE IN PROFESSEUR FRANJO BAS
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(Résumé)
Monsieur Franjo Baš, le professeur, est un des personnages les plus
marquants et publicitaires et un des explorateurs les plus scientifiques
après la première et deuxième guerre mondiale dans la Slovénie centrale
et celle du Nord-est. Comme pédagogue, historien, géographe, archiviste,
etnographe, muséologue, archéologue et cartographe il a extrêmement
enrichi le trésor scientifique de la Slovénie de son temps. Il a publié presque
770 ouvrages bibliographiques. Monsieur F. Baš n 'a pas été un homme de
cabinet, au contraire, comme explorateur et instructeur il a agi d'une
manière large, vitale et différente.
Ses pièces dans le musée provincial à Maribor ainsi que celles du
musée technique à Bistra près de Ljubljana sont devenues les réunions
des plusieurs collaborateurs plus vieux et plus jeunes. A côté de tout cela
il a été entièrement voué à la terre slovène, à son originalité du présent et
du passé, il a été combattant pour la vérité et le droit de l'homme slovène.
A côté de la plaque commémorative déjà dévoilée à Maribor à l'honneur d'un historien, ethnographe et muséologue et à côté de celle à Bistra
comme à l'organisateur des musées techniques il a obtenu avec l'inauguration de la plaque commémorative dans sa modeste maison natale rustique
près de Braslovče un haut aveu et une grande reconnaissance aussi comme
l'explorateur de la terre slovène et comme le géographe.
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